
Høringsuttalelse fra Kirkeby FAU: 

Angående forslag om nedleggelse av Kirkeby Skole 

 

 

1. Kirkeby Skolekrets øker prosentvis mest i årene som kommer- det er fordi vi trives her! 

Elverum har innbyggere som ønsker å bo i ulike deler av den store kommunen vår. Å ta vare på 

gode skoler og barnehager der folk ønsker å bo, er en mulighet for å få og beholde flere 

innbyggere!  

 

Vi som bor innen Kirkeby oppvekstsenters skolekrets er veldig skuffet over forslaget om å legge ned 

grendeskolen og barnehagen vår. Vi sitter med en følelse av at Elverum Kommune ikke ønsker 

bosetting og vekst i denne bydelen- bygdene er også en del av byen Elverum! 

Da Kirkeby ble fredet i 4 år ble vi foreldre oppfordret til å jobbe for å gjøre bygda attraktiv å flytte til. 

Det er blitt satt i gang flere gode tiltak. Kirkeby skolekrets er nå den skolekretsen med størst 

prosentvis økning av fremskrevne elevtall. Vi tror dette kommer av at skolekretsen ER et attraktivt 

sted å bosette seg for barnefamilier. Legges oppvekstsenteret ned kan dette bildet raskt endre seg.  

Hadde skolegrensene blitt holdt hadde Kirkeby også i dag vært godt innenfor tallet på 40 elever.  

 

Barna våre, som har og har hatt oppveksten sin på Kirkeby oppvekstsenter, er glade i barnehagen og 

skolen sin.  

Det er mange fordeler med å ha samlokalisert en mindre barnehage og skole; barna kan og må 

samhandle på tvers av alderstrinn. Det blir lek på tvers av alderstrinn i friminutter og på felles turer. 

De går i aldersblandede klasser- pedagogisk lærer barn aller mest når de får lære videre til andre! En 

bedre og tryggere overgang fra barnehage til skole vil vi påstå ikke finnes i Elverum Kommune.  

Pedagogisk har skolen i flere år hatt forsøk med leksefri skole- en ordning som nå ser ut til å bre om 

seg. SFO-tilbudet er svært godt med trygge voksne, flotte uteområder og planer der det faglige fra 

pensum prøves ut i praktiske oppgaver og eksperimenter.  

Dette er verdifullt! Det bør tas vare på og framsnakkes i stedet for å utslettes! 

 

 

2. Kirkeby har hatt god tilgang på godt kvalifiserte søkere til pedagogiske stillinger, det 

motsatte har feilaktig blitt hevdet fra enkelte politikere. Undersøk selv! 

Hvis det at Kirkeby Skole er liten, skal være en ulempe i forhold til det skolefaglige, så er det et dårlig 

argument for nedleggelse. I kommuner i tidligere Sogn og Fjordane fylke, finnes det skoler på 

størrelse med Kirkeby (også oppvekstsentre). Disse skolene har i årevis skåret eksepsjonelt godt på 

nasjonale prøver. Vi har liten tro på at det er de fysiske rammene og elevtallet som er grunnen til at 

en skole får et dårlig faglig miljø. Dersom de får det til i Sogn, kan vi vel få det til her? Hvis Elverum 



Kommune heller hadde verdsatt det å ha et oppvekstsenter i kommunen og støttet opp rundt det, 

hadde vi ikke hatt denne nedleggelsesdiskusjonen år etter år.  

Det har blitt hevdet fra politikere at det har vært vanskelig å rekruttere fagpersonell til Kirkeby. Vi vet 

ikke hvor denne feilaktige påstanden kommer fra. De siste årene har det ved utlysninger vært god 

tilgang på godt kvalifiserte lærere.  

Rapporten «Relasjonar som raknar» fra Møreforskning, peker på at relasjonene mellom skole og 

hjem rakner i de store skolekretsene. Forskerne fant blant annet ut at foreldre deltok mer i 

undervisningen i små skolekretser. Det var større fremmøte på foreldremøte og dugnad. Ulike 

former for uformell kontakt (prat med læreren, besøk på skolen o.l.) var det mest av i små 

skolekretser.  

Store robuste miljøer blir ofte fremmet som det beste alternativet. Virkeligheten er ikke så enkel, det 

er mange pedagogiske og sosiale fordeler ved mindre enheter som fremmer læring og et godt 

oppvekstmiljø! 

 

 

3. Ikke se deg blind på en liten innsparing på skolebudsjettet- en nedleggelse kan raskt føre til 

større utgifter og tapte inntekter som nedgang i eiendomsskatt, nedgang i personskatt, 

lavere overføringer med færre barnefamilier. Hvor lenge er Hernes Skole stor nok med 

videre utbygging i Hernes og elever fra Kirkeby? Er de makroøkonomiske konsekvensene 

tilstrekkelig utredet? 

 

Et vesentlig aspekt er hva en nedleggelse av skole og barnehage påfører barnefamilier av økonomiske 

og praktiske utfordringer.  

For flere har et godt oppvekstsenter vært med på å avgjøre hvor en vil bo. Flere familier har bosatt 

seg i Kirkeby oppvekstsenters krets på grunn av nærhet til barnehage og skole.  

For de foreldrene som ikke jobber i leiret fra 8-16 vil en nedleggelse av barnehagen medføre en 

ekstra kjøretur på 70 kilometer hver dag. Vi har foreldre som jobber i Rena med kortere pendle-veg 

gjennom Julussdalen, foreldre som jobber i Trysil, foreldre som jobber turnus og foreldre som ikke er 

yrkesaktive. Folk som bosetter seg utenfor sentrum vet at de må kjøre til jobb og aktiviteter- men for 

mange er SFO og barnehage i bygda avgjørende for at den daglige kabalen går opp. Det er ikke alle 

som ønsker å bo i sentrum av kommunen, familier som får 35 mil ekstra kjøring i uka vil måtte flytte 

og de kommer ikke til å flytte til Elverum sentrum.  

SFO er i dag vanlig for de yngste elevene. Mange foreldre ønsker det pedagogiske tilbudet, at ungene 

får leke etter skolen på SFO. For de yngre barna som bor uten lekekamerater i umiddelbar nærhet, er 

derfor SFO ekstra viktig. Foreldrene som ikke jobber 8-16 i sentrum vil kunne bli tvunget til å velge 

mellom mye ekstra kjøring og hva det medfører av utgifter og stress, eller å flytte.  

Mange verdsetter det å kunne bo landlig til. Vi savner en satsning fra Elverum Kommune på bydelen 

vår. Verdiskapningen på bygda krever at det bor folk her. Fra et miljøvernsperspektiv er det å ta vare 

på skogen vesentlig. Det er fint med ZEN-bydel i Ydalir, men skogeiere som bor på bygda og driver 

skogpleie på daglig basis er nok et viktigere miljøtiltak. Vi trenger også bøndene som drifter 

jordbruket. Dette bør kommunen vedsette og satse på og da trenger vi at folk bosetter seg på bygda.  



Ei bygd uten barnehage og skole vil ikke være attraktiv for barnefamilier å flytte til og bygda vil snart 

«forgubbes». Er det det som er planen fra kommunen for bygda vår? Det er trivelig med gubber, men 

forgubbing er ikke god kommuneøkonomi. Vi savner en satsning og en plan for den bydelen av 

Elverum som vi bor i.  

Tap av skolen vil føre til:  

- Verditap på boliger- mindre eiendomsskatt til kommunen.  

- «Tap» av barnefamilier som ikke får logistikken til å gå opp- tapte overføringer til kommunen 

og tapte skatteinntekter.  

- Medfører en nedleggelse av Kirkeby og boligbygging i Hernes til sammen, til et behov for en 

utbygging av Hernes Skole?  

 

4. Skoleskyss 

I skolekretsen til Kirkeby bor det allerede i dag mange elever som får skyss til skolen. Hvis disse 

elevene blir tvunget til å skifte skole, vil det for mange elever bli vesentlig lengre skolevei. Elever som 

i dag kan gå eller sykle til skolen vil måtte ta buss eller taxi. Dette fører til en vesentlig kostnad og er 

negativt for barnas fysiske helse.  

Vi ser også for oss at en taxi/buss skal innom så mange som mulig på skoleveien, slik at tiden barna 

bruker på skoleskyss blir lang for mange elever.  

 

5. Prosessen og en evt. overføring til andre skoler.  

Kirkeby oppvekstsenter har som alle andre skoler vært stengt i forbindelse med pandemien. Møter 

som ville blitt avholdt og samarbeid med elevrådet har derfor ikke kunnet gjennomføres. Prosessen 

har fra vår side derfor ikke blitt god. Vi er redd barna i liten grad blir hørt i prosessen på grunn av 

nedstengingen og den raske saksgangen.  

Ved en evt. nedleggelse vil det være avgjørende for barna som skal bytte skole at de får bli kjent med 

ny skole, lærere og klassekamerater.  

Vi er bekymret for at et forhastet vedtak nå, vil føre til en dårlig ivaretakelse av barna på ny skole 

som kanskje- kanskje ikke- har fysisk undervisning til høsten. Etter vår mening er det uforsvarlig å 

legge ned en skole i dagens situasjon.  

 

Avslutningsvis vil vi takke og hedre rektor, lærere, barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter ved 

Kirkeby Oppvekstsenter som hver dag makter å gi barna og elevene en innholdsrik og lærerik 

hverdag. Dette på tross av at de år etter år må oppleve at arbeidsplassen deres står i fare for å bli 

borte. Elevene ved skolen opplever også dette som en belastning. De er glade i skolen sin og er 

bekymret hver gang temaet om nedleggelse kommer opp i media.  

 

La Kirkeby oppvekstsenter bestå og bevar bygdene i Elverum Kommune! 

29.04.2020   

Kirkeby FAU v/ leder Nina Mobæk 



 

 

 

 

 

 


